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Solgar L-Lizyna x 50 kaps
 

Cena: 43,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 kaps

Postać Kapsułki

Producent SOLGAR

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Solgar L-Lizyna w postaci kapsułek to wegański preparat z L-lizyną i nie ma w swojej formule dodatku glutenu i
składników mlecznych. Na co jest Solgar L-Lizyna? Wskazaniem do stosowania tego suplementu diety jest uzupełnienie
zróżnicowanych posiłków w L-Lizynę, przeciwdziałając tym samym jej ewentualnym niedoborom i ich skutkom. Lizyna to aminokwas
egzogenny, który powinien być dostarczany wraz z pożywieniem, ponieważ organizm człowieka nie produkuje go. Lizyna jest składową
wielu białek, przez co wspomaga prawidłowe funkcjonowanie ludzkiego organizmu. Ten suplement diety szczególnie rekomendowany
jest tym pacjentom, których organizm jest osłabiony. Mowa zarówno o osłabieniu fizycznym, jak i psychicznym, które może być
związane, chociażby z przewlekłym stresem.

W opakowaniu znajduje się 50 kapsułek Solgar L-Lizyna. W skład każdej kapsułki roślinnej wchodzi 500 mg L-Lizyny w wolnej postaci
oraz substancje pomocnicze. Można zaliczyć do nich hydroksypropylometylocelulozę oraz celulozę mikrokrystaliczną i roślinny
stearynian magnezu. Formuła tego suplementu diety jest pozbawiona glutenu i składników mlecznych oraz nie zawiera cukru, soli czy
skrobi, poza tym nie znajdziemy w niej drożdży, konserwantów, barwników czy dodatku substancji aromatycznych. Suplement diety
Solgar L-Lizyna należy stosować wyłącznie zgodnie z zaleceniami producenta.. Zaleca się przyjmowanie 1–2 kapsułek Solgar L-Lizyna
dziennie i nie należy tej dawki przekraczać. Jedno opakowanie stosowanych zgodnie z zaleceniami kapsułek powinno wystarczyć na
25–50 dni suplementacji zależnie od przyjmowanej dawki dziennej.

Suplement diety Solgar L-Lizyna jak większość suplementów ma przeciwwskazania. Kapsułki Solgar L-Lizyna nie powinny być
zażywane przez osoby, które mają nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Jeśli pacjent przyjmie suplement diety i
zauważy u siebie objawy nadwrażliwości na składniki suplementu, powinien zaprzestać zażywania kapsułek i skonsultować się z
lekarzem. Pacjentki spodziewające się dziecka i kobiety karmiące piersią – jak w przypadku chęci stosowania jakiegokolwiek
suplementu – powinny skonsultować się z lekarzem indywidualnie w kwestii zasadności ewentualnej suplementacji Solgar L-Lizyna
oraz jej bezpieczeństwa w swoim przypadku.

Suplementu diety Solgar L-Lizyna nie można traktować jako zamiennika zróżnicowanej zdrowej diety, czy też zdrowego trybu życia,
ponieważ nie może ich zastąpić. Produkt może je uzupełniać, jednak należy dopilnować suplementacji w dawkach nie większych od
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rekomendowanych. Wszystkie suplementy diety, w tym również Solgar L-Lizyna wymagają odpowiedniego przechowywania, czyli
zabezpieczenia tak, by dzieci nie miały do niego dostępu. Suplement diety Solgar L-Lizyna powinien być przechowywany w
temperaturze pokojowej i należy przechowywać go w suchym i ciemnym miejscu.

Składniki
L-Lizyna (w wolnej postaci, jako HCl),
Naturalne substancje pomocnicze: otoczka kapsułki roślinnej (hydroksypropylometyloceluloza), substancja wypełniająca: celuloza
mikrokrystaliczna, substancja przeciwzbrylająca: roślinny stearynian magnezu.

Jedna kapsułka roślinna zawiera:
L-Lizyna (w wolnej postaci, jako HCl) 500 mg*
* - brak zalecanego dziennego spożycia

Masa netto
Opakowanie zawiera: 50 kapsułek.
Brak masy netto na opakowaniu.

Charakterystyka
Lizyna to aminokwas egzogenny i należy go pozyskiwać z pożywienia, ponieważ organizm człowieka nie potrafi go produkować. Jako że,
jest aminokwasem egzogennym wchodzi w skład wielu białek, które budują i zapewniają prawidłowe funkcjonowanie organizmu.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1 do 2 kapsułek dziennie.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią i światłem.

Producent
SOLGAR Polska
ul. Skoroszewska 12
02-495 Warszawa

Ważne informacje
Produkt nie zawiera:
Cukru, soli, skrobi, drożdży, pszenicy, soi, glutenu, produktów mlecznych i jest produkowany bez użycia sztucznych substancji
aromatycznych, konserwujących lub barwiących. Odpowiedni dla wegan.

Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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